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Inleiding 
Op 1 augustus 2009 is Kindcentrum De Hoven geopend. Momenteel maken ongeveer 600 kinderen 

van 0 tot 13 jaar elke dag gebruik van ons prachtige kindcentrum.  

 

In dit jaarverslag beschrijven we de ontwikkeling van het schooljaar 2019-2020. We brachten ons 

kindcentrum in beeld met een film en kregen in de tweede helft van het schooljaar te maken met 

allerlei aanpassingen vanwege het coronavirus. De opvang is deze periode in bedrijf gebleven. We 

hebben noodopvang geregeld voor ouders uit de wijk die in cruciale beroepsgroepen werken. De 

medewerkers onderwijs hebben gewerkt aan het vormgeven van thuisonderwijs, aanbod tijdens een 

gedeeltelijke openstelling en de overgang naar weer volledige openstelling met de verscherpte 

richtlijnen. Oftewel: een turbulent schooljaar, waarin we desalniettemin elke dag hebben gewerkt aan 

onze missie en visie.  

  

  

http://www.kcdehoven.nl/Algemeen/Wie-zijn-wij-/Bekijk-onze-film
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1. Kindcentrum De Hoven 
1.1 Algemeen 
Ons kindcentrum in een notendop:  

  

Missie  ontwikkel jezelf en groei samen  

Kernwoorden  welbevinden, betrokkenheid en competentie  

Kernwaarden  veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid  

Visie  ieder kind is uniek, kinderen leren van elkaar, het kind is eigenaar van 

zijn eigen leren, kinderen zijn nieuwsgierig, kinderen ontwikkelen zich 

in een doorgaande lijn, kinderen ontwikkelen zich in brede zin, 

kinderen mogen fouten maken  

Pedagogisch/ didactisch 

concept  

Ervaringsgericht (Reggio), speel- en leerpleinen, basisgroepen, 

handelingsgericht, specialisatie & kwaliteit  

(Onderwijskundige)EGO 

uitgangspunten  

de kring en vieringen, projectwerk, werken in ateliers en hoeken, 

keuzeactiviteiten, planbord en contract  

ATO Koersplan  Jezelf kennen en blijven ontwikkelen; 

Oog voor de ander en de wereld om je heen; 

Durven kiezen en anders durven zijn; 

Creatief denken en verwonderen. 

Big Rocks  Primair Proces 

Professionaliseren 

Profileren  

  
Meer informatie over onze missie, visie en werkwijze is te vinden in onze kindcentrumgids.  

1.2 Missie 
 

Ontwikkel jezelf en groei samen  
Drie waarden spelen in deze missie een belangrijke rol: vertrouwen, veiligheid en 
verantwoordelijkheid. We hebben veel vertrouwen in kinderen, we bieden hen een veilige omgeving 
en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de kinderen en hun ouders.  
 

Veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid  
Deze drie waarden zijn richtinggevend voor de manier waarop wij binnen ons kindcentrum met elkaar 
omgaan:  

• Ik ken mijn grens en houd rekening met de grens van de ander.  
• Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.  
• Ik ga netjes om met mijn omgeving en met de materialen.  
• Ik waardeer en respecteer de inbreng van anderen.  

  
Vanuit deze waarden creëren we samen met kinderen en ouders een speel- en leergemeenschap 
waarin welbevinden, betrokkenheid en competentie kernbegrippen zijn. Kinderen die zich prettig en 
veilig voelen, durven bekende paden te verlaten en durven zich open te stellen voor wat er op hen 

http://www.kcdehoven.nl/digidact_C02/UploadData/images/9/3457/0/KC_De_Hoven_Informatiegids_12.pdf
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afkomt. Als zij (ook) betrokken zijn en zich betrokken voelen, werken ze intensief en geconcentreerd 
aan activiteiten en opdrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden 
voor groei en ontwikkeling; ze bevorderen de competentie en de bekwaamheid van kinderen. Door 
het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te bevorderen, krijgt ieder kind optimale kansen 
om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel.   
 

1.3 Visie 
Onze visie op een goed speel- en leerklimaat waarin elk kind zich kan ontwikkelen en samen met 

anderen kan groeien, is gebaseerd op de gedachte dat ons aanbod invloed uitoefent op drie 

domeinen:   

 

Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling (kwalificatie) 
Ons aanbod speelt een belangrijke rol in het verwerven van kennis en vaardigheden die 

kinderen kwalificeren om iets te doen. Maar kinderen hebben verschillende karakters, talenten, 

behoeften en leervragen. Wij hebben daarom oog voor die verschillen tussen kinderen: wat wil en wat 

kan dít kind en wat heeft dít kind nodig? Onderwijs, opvang en de begeleiding sluiten aan bij het 

individuele kind.  

 

“Ik zit in groep 8 en heb zin in de volgende stap. School heeft mij ook geholpen om 

die stap te durven zetten. Ze hebben mij geleerd in mezelf te geloven.” – leerling 

leerplein 7/8  

 

Ieder kind krijgt de ruimte om zijn eigenheid te ontdekken (subjectivatie) 
Ons aanbod heeft invloed op het kind zelf, op het individu. Daarom besteden wij veel aandacht aan 

persoonlijke ontwikkeling, aan het ontdekken van: Wie ben ik? We leren kinderen een zelf-

kritische houding aan te nemen en we leren ze te reflecteren. Eigenheid, jezelf durven zijn, vinden we 

heel belangrijk. Daarbij geven we kinderen de vrijheid om ook eigen keuzes te maken.   

 

“Het fijne aan dit kindcentrum is dat kinderen hier niet alleen cognitief, maar ook 

sociaal-emotioneel groeien.” – ouder  

 

Ieder kind groeit op als wereldburger, als onderdeel van de samenleving (socialisatie) 
Wij bieden kinderen mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen. Zij verwerven kennis en 

basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden, zoals 

sociale, morele, emotionele, motorische, communicatieve en creatieve competenties. Door naar 

school en de opvang te gaan leren kinderen deel te worden van tradities en gemeenschappen 

(socialisatie). Omdat we kinderen willen opleiden tot actieve burgers, besteden we expliciet aandacht 

aan (wereld)burgerschapscompetenties.  

 

Andere belangrijke uitgangspunten in ons aanbod zijn:  

 

Kinderen leren van elkaar  
Aansluiten bij het individuele kind betekent niet dat wij kiezen voor individueel onderwijs. Kinderen 

leren immers in interactie met elkaar. Door met elkaar te communiceren, te spelen en samen te 
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werken, leren kinderen veel van elkaar. Ze leren omgaan met verschillen, rekening te houden met 

anderen, ze leren elkaar te helpen, te begrijpen en initiatieven te nemen en samen problemen op te 

lossen.   

 

Het kind is mede-eigenaar van zijn eigen leren  
In ons kindcentrum geven kinderen mede sturing aan hun ontwikkeling. De rol van 

onze medewerkers is hierin essentieel; zij hebben de verantwoordelijk dat het kind ook echt aan leren 

toekomt. Zij kijken en luisteren goed naar kinderen, hebben een coachende rol of, indien nodig, een 

sturende rol en helpen kinderen om hun eigen leervragen te formuleren. Zij ondersteunen ieder kind 

bij zijn persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces.   

 

“We vragen best een grote verantwoordelijkheid. Maar dat betekent niet dat het 

kind losgelaten wordt. Als blijkt dat het kind dat nog niet aankan, blijft het heel 

dicht bij de medewerkers staan. Soms begeleid je iets meer, bij andere kinderen kun 

je wat verder weg staan.” – medewerker plein 3/4  

 

Kinderen zijn nieuwsgierig  
Kinderen zijn gedreven om ontdekkingen te doen. Van binnenuit willen zij leren en zich verder 

ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Als jonge onderzoekers verkennen ze de wereld en 

stellen ze vragen waarop ze graag zelf een antwoord willen zoeken.   

Ze zijn nieuwsgierig naar het wat, het hoe en het waarom. Wij bieden onze kinderen daarom een rijke, 

uitdagende en betekenisvolle leeromgeving op onze speel- en leerpleinen, die hen gelegenheid geeft 

én uitdaagt om nieuwe ontdekkingen te doen, om volop te leren en zich verder te ontwikkelen.   

 

Kinderen leren van hun fouten  
Kindcentrum De Hoven is een lerende organisatie op alle niveaus. We vinden het belangrijk om 

kinderen in te laten zien dat je van fouten ook kunt leren. Door fouten te maken, leren kinderen wat 

zij anders moeten of kunnen doen. Het is daarbij essentieel dat de medewerker samen met het kind 

op de fouten reflecteert. 

 

“Kinderen krijgen hier veel vertrouwen en dat voelen ze ook.” - Intern begeleider  
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2. Vieren - Wat hebben we bereikt?  
 

2.1 Van meerjarenplan naar jaarplan 
Het meerjarenplan (zie toelichting Schoolplan) is een plan van aanpak voor de komende vier jaren. Het 
is mede gebaseerd op het ATO-Scholenkring koersplan (het strategisch beleidsplan van onze 
stichting) waarin vier thema’s in de komende vier jaar centraal staan:  

1. Jezelf kennen en blijven ontwikkelen;  
2. Oog voor de ander en de wereld om je heen;  
3. Durven kiezen en anders durven zijn;  
4. Creatief denken en verwonderen.  

  
Om de doelen uit het plan te realiseren heeft het ‘managementteam plus’ (de directie, managers en 
pleincoördinatoren) het afgelopen schooljaar focus bepaald ten aanzien van het meerjarenplan van 
2015-2019. In de komende jaren staan drie P’s centraal: primair proces, professionaliseren en 
profileren  
  
Deze drie P’s, de ATO-Scholenkring brede thema’s en onze missie ‘Ontwikkel jezelf en groei samen’ 
zijn vertaald in de volgende ambities:  
 

• Het leerteam sociaal-emotionele-ontwikkeling zet nog meer in op jezelf kennen en blijven 
ontwikkelen, zodat kinderen echt kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Kinderen zijn 
zich bewust van het effect van eigen handelen op de resultaten, kinderen durven zichzelf te 
zijn en durven hun mening te geven. Ze voelen zich zelfverzekerd genoeg om zich te 
presenteren. En ze durven grenzen aan te geven en respecteren de grenzen van een ander. In 
de leergesprekken met kinderen kijken we nog beter hoe we door middel van de juiste 
gesprekstechnieken het gesprek met het kind voeren. Hierdoor krijgt het kind zelf nog meer 
zicht op zijn eigen ontwikkeling en weet hij zelf hoe hij weer een stap verder kan komen. In de 
leergesprekken is eveneens aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
(Primair proces & Durven kiezen en durven anders te zijn & Ontwikkel jezelf)  

 

• De leerteams Taal en Rekenen onderzoeken hoe we de doorgaande leerlijn nog verder kunnen 
versterken. Professionals stemmen hier expliciet hun aanbod op af. Focus ligt op het 
aanbieden van de juiste verwerkingsstrategieën, het aanbieden van contractwerk, 
gebruikmaken van de leerlijn leren leren en het neerzetten van een krachtige leeromgeving, 
waardoor het kind betrokken blijft en zijn basisvaardigheden van rekenen en taal beheerst. 
(Primair proces & Jezelf kennen en blijven ontwikkelen)  

  

• Het leerteam Project werkt aan de vraag hoe we kinderen nog meer kunnen stimuleren een 
onderzoekende houding aan te nemen en hoe we in kunnen zetten op internationalisering en 
wereldburgerschap. Ontwerpend en onderzoekend leren krijgt meer aandacht in ons 
onderwijs. Ook creatief denken, je eigen talenten ontdekken en aandacht voor techniek en 
programmeren vinden we belangrijk. Door de integratie van wereldoriënterende vakken 
krijgen de leerlingen de kans om inhoudelijke samenhang in hun kennis aan te brengen. We 
zorgen voor een passend programma voor wereldburgerschap waarbij Engels en leren in 
projecten een duidelijke plek krijgen. (Primair proces & Oog voor de ander en de wereld om 
je heen & Creatief denken en verwonderen & Ontwikkel jezelf)  

 

file:///C:/Users/jrengelinkh/Downloads/6.5.2%20SCHOOLplan%20KC%20de%20Hoven%202019-2023.pdf
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• We investeren in de ontwikkeling van onze leerteams naar professionele 
leergemeenschappen waar onze medewerkers gezamenlijk werken aan het verbeteren van 
opvang en onderwijs. (Professionaliseren & Groei samen)  

 

• We zien ouders nog meer als partners in de pedagogische driehoek. Ouders zijn gelijkwaardige 
gesprekspartners in de ontwikkeling van het kind. We stemmen nog beter met ouders af wat 
zij van ons verwachten en wat wij van hen verwachten. (Profileren & Groei samen)  

 
Welke doelen we – als afgeleide van het meerjarenplan – het afgelopen schooljaar wilden bereiken, 
hebben we uitgebreid omschreven in ons Jaarplan 2019-2020. We maken hierbij onderscheid in vier 
categorieën: primair proces, personeel, profileren en financiën.  

  

2.2 Opbrengsten  
 

Primair proces 
Het primair proces richt zich op onderwijs en opvang. Dit hebben we bereikt het afgelopen jaar: 

 

Leerteam SEO 

In ons kindcentrum heerst een veilig basisklimaat (bron: KindCentrumMonitor 2019 (KCM)). De veilige 

omgeving creëren we door een preventieve aanpak, namelijk met Positive Behaviour Support. We 

richten ons daarmee op het versterken van gewenst gedrag. In combinatie met de vertaling naar de 

verwachtingen van LOE en LOES draagt dit bij aan de stevige basis.  

In de digitale omgeving van MijnRapportfolio is de rubics sociaal-emotionele ontwikkeling 

opgenomen, zodat medewerkers en ouders met kinderen deze kunnen invullen voor het voeren van 

een welbevindingsgesprek. Deze rubics vervangt het instrument ZIEN.   

 

Leerteam Taal 

Het taalonderwijs hebben we geïntegreerd in het thema van een project zoals woordenschat. We 

hebben een kwaliteitskaart opgesteld om de kwaliteit hiervan te waarborgen. Op alle leerpleinen 

werken we met denkbeelden. Op leerplein 3/4 is de methodiek ‘zin in lezen’ aanvullend ingezet om 

de betrokkenheid van kinderen te vergroten.   

De kinderen van groep 4 werken aan leesdoelen en deze worden in een logboek bijgehouden.  

Aanvullend op het thema van een project hebben we de leeslessen van Begrijpen Lezen als 

'kenniskring' aangeboden. Zo past de inhoud van de tekst bij het thema van het project. De 

biebconsulent is hierbij betrokken. Zij zorgt voor passende (informatie)boeken en teksten.  

 
Leerteam Rekenen 

Dit schooljaar hebben we een nieuwe rekenmethode, Wereld in Getallen versie 5, geïmplementeerd 
bij leerplein 3/4 en 5/6. De groepsplannen rekenen hebben we aangepast met de nieuwe normering. 
Ook hebben we het strategiedocument herzien en aangevuld met de bijpassende rekentaal. In de 
nieuwe kwaliteitskaart van rekenen is de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 zichtbaar.  
Op alle leerpleinen is een rekenkast aanwezig en zijn de doelen zichtbaar. De spellen uit de rekenkast 
bieden we actief aan aan de kinderen.  
Medewerkers hebben een cursus Brein en Leren gevolgd. Hierdoor hebben zij tools in handen om 

kinderen op basis van leerrendement in te delen in plaats van op basis van scores.  

file:///C:/Users/jrengelinkh/Downloads/6.5.5%20Jaarplan%20doelen%202019-2020.docx
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Leerteam Project 
Het afgelopen jaar hebben we meer aandacht gehad voor het eigen initiatief van de kinderen, zodat 

zij meer deelgenoot worden van het proces en zij meer betrokken zijn. Zo sluiten we ook meer aan bij 

de werkelijkheidsnabijheid, een factor die de betrokkenheid verhoogt.  

Onze LIO'er heeft een onderzoek gedaan naar het zelfregulerende vermogen van onze kinderen. Deze 

concludeerde dat de medewerkers meer kennis moeten opdoen in het zelfregulerend vermogen van 

kinderen en hoe zij hierin begeleiding kunnen bieden.  

De vakdocent van Engels en de Interne CultuurCoördinator (ICC) zijn betrokken geweest bij de inhoud 

van de thema's van projecten. Hierdoor maken we meer verbinding met Engels, muziek en creatieve 

vakken.  

 
Aanbod en rijke speel- leeromgeving 

Bij zowel de opvang als de BSO zijn de medewerkers het afgelopen jaar bezig geweest met het 

uitbreiden en aanvullen van het activiteitenaanbod en de ruimte als derde pedagoog. Alle 

medewerkers hebben de cursus ‘Pedagogische kwaliteitsboom’ gevolgd en de medewerkers van de 

babygroepen hebben de ‘babytraining’ gevolgd, waarin ze zich verder hebben verdiept in de 

ontwikkeling van baby’s.  

Vanuit de vier pedagogische basisdoelen - emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke 

competentie, ontwikkelen van sociale competentie en het overdragen van normen en waarden - 

hebben de medewerkers gericht gewerkt aan het aanbod en de speel-/leeromgeving. De indicatoren 

welbevinden en betrokkenheid staan hierbij continu centraal. Met een nulmeting is gekeken naar 

welke ‘pedagogische tak’ van de kwaliteitsboom in hun groep aandacht nodig heeft. De opbrengsten 

daarvan zijn:  

• Ieder thema wordt voorbereid door de medewerkers met input vanuit het leerteam Project.  

• Het activiteitenaanbod wordt beter afgestemd op de interesses/ontwikkelbehoefte van de 

kinderen door het meer vanuit de kinderen te laten ontstaan en door de kinderen gericht te 

observeren.  

• We maken meer gebruik van ‘open’ materialen.  

• Alle ontwikkelgebieden uit de ZIKO komen aan bod binnen het activiteitenaanbod.  

• De betrokkenheid van de kinderen hebben we in beeld gebracht met behulp van scorelijsten.  

• Het (ontwikkel)proces van de kinderen hebben we beter in beeld gebracht en gedeeld met 

ouders.  

• We voegen meer taal toe tijdens het pedagogisch handelen om het zo voorspelbaar en veilig 

te maken en om tevens de taalontwikkeling uit te breiden.  

• Per thema bekijken en evalueren we de speel- en/of leeromgeving en richten we deze 

opnieuw in, zodat de kinderen geprikkeld en uitgedaagd blijven.  

• Bij de medewerkers van de babygroepen is er meer bewustwording ontstaan van de 

ontwikkeling van baby’s en wat dit betekent voor hun pedagogisch handelen.  

• Bij de BSO zijn de groepsruimtes aangepast met nieuwe en andere materialen.  

• De kinderen betrekken we steeds meer bij het activiteitenaanbod van de BSO.  

 

Met de BSO gaan we in 2020 nog verder aan de slag om het activiteitenaanbod en de speel- en/of 

leeromgeving nog verder te optimaliseren en uit te breiden. De pedagogisch coaches gaan middels 

een aantal teambijeenkomsten een aanbod op maat verzorgen, zodat we de activiteiten nog beter 
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gaan afstemmen op de behoeften en interesses van de kinderen en ouders. Zij zullen vervolgens op 

de werkvloer de medewerkers gaan coachen om het geleerde in de praktijk te brengen. 

 

Personeel 
In 2015 zijn we gaan werken met een nieuwe organisatiestructuur en werken we collectief aan de 

invoering van de professionele leergemeenschap (PLG). De organisatiestructuur waar we sindsdien 

mee werken - met pleincoördinatoren, die tevens leerteamcoördinator zijn, en managers – heeft 

afgelopen jaar meer vorm en inhoud gekregen.  

 

In 2019-2020 hebben we het Managementteam (MT) aangepast zodat we efficiënter werken.  De 

manager opvang (voorheen manager 0-6 jaar) richt zich hoofdzakelijk op zaken rondom opvang en 

BSO en de manager onderwijs (voorheen manager 6-13 jaar) zorgt voor de organisatie en inhoud van 

onderwijs. Gezamenlijk met de directeur zorgen zij voor de doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar binnen 

het kindcentrum.  

 

Het MT en de pleincoördinatoren hebben met elkaar een maatwerk scholingstraject gevolgd om het 

gedeeld leiderschap verder te verdiepen en met intervisie verschillende casussen gezamenlijk te 

behandelen. Een speerpunt van afgelopen jaar is het geven en ontvangen van feedback.  

 

Aan de start van het schooljaar is gebleken dat de onderzoekscultuur van De Hoven goed ontwikkeld 

is (zie Scan Onderzoekscultuur mei 2019, fase 3,5). De randvoorwaarden om samen tot een gedegen 

onderzoek te komen zijn gefaciliteerd. Het team heeft nog begeleiding en scholing nodig in het 

ontwikkelen van een onderzoekende houding en meer systematische aanpak.  

 

Uit onze KindCentrumMonitor 2019 (KCM) is gebleken dat we tevreden ouders hebben, gelukkige 

kinderen en veerkrachtige medewerkers. Daar zijn we trots op! De leerlingen van groep 6, 7 en 8 

beoordelen De Hoven met het cijfer 8,3. De ouders beoordelen De Hoven met het cijfer 7,9. Zie voor 

meer informatie de site van Scholenopdekaart.nl   

Het ziekteverzuimpercentage van de medewerkers van de Hoven in mei 2019 lag gemiddeld op 4%. 
De minimale norm die het bestuur van ATO-Scholenkring en OnsKindBureau hanteren is 6%.  
 

Profileren  
De kwaliteiten van De Hoven hebben we afgelopen jaar meer met het team en de ouders gedeeld in 

onze nieuwe kindcentrumgids en in een korte film. Met het delen van ons verhaal geven we 

duidelijkheid over onze manier van werken.  

 

We hebben met het team een scholing gevolgd gericht op feedback geven en ontvangen, dus gericht 

op de interne communicatie. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het begrijpen van elkaar en is van 

invloed geweest op het versterken van de samenwerking op een plein en binnen het hele kindcentrum. 

Daaropvolgend zijn wij met het team onderwijs aan de slag gegaan met de ‘gouden regels’ die 

noodzakelijk zijn voor de communicatie met onze ouders. In 2020-2021 gaat de opvang daar nog mee 

aan de slag.  

 

Compas brengt elke twee jaar de ontwikkeling van de samenwerking in de kindcentra 0-13 in 's-

Hertogenbosch in beeld met de Stadsfoto Kindcentra 0-13.  

http://scholenopdekaart.nl/basisscholen/10900/ato-kindcentrum-de-hoven
http://www.kcdehoven.nl/Algemeen/Wie-zijn-wij-/Bekijk-onze-film
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De Stadsfoto laat zien hoe ver de samenwerking op de locaties is gevorderd. Er wordt daarbij gekeken 

naar 12 domeinen die een rol spelen bij de vorming van een kindcentrum.  

Uit de Stadsfoto 2019 blijkt dat de samenwerking in de kindcentra 0-13 in ’s-Hertogenbosch zich 

positief blijft ontwikkelen. Kindcentrum De Hoven werkt in 2019 gemiddeld samen op basis van fase 

5. Dat betekent dat de partners in het kindcentrum samen verantwoordelijk zijn. Er is voortvarend 

gebouwd aan een vanzelfsprekende cultuur van samenwerking en gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid.  

 

Financiën 
Kindcentrum De Hoven is een financieel gezonde organisatie. Echter heeft de opvangorganisatie OKB 

door de coronamaatregelen een flinke financiële klap moeten opvangen als gevolg van onvoorziene 

kosten, zoals de compensatieregeling en vervanging/ziekte van personeel en daarnaast de (eerdere) 

opzeggingen van kindplaatsen. Dit laatste is een ontwikkeling die in de hele regio speelt.   

 

De werkdrukgelden hebben we gebruikt voor personele inzet. Voor 2019-2020 is een bedrag van 

€94.000,- extra ingezet op voornamelijk ondersteunend personeel (OOP).  

 

Vanwege de coronacrisis is het budget van leerteam Project nog niet volledig besteed. Dit bedrag 

wordt opgenomen in de algemene reserves. Leerteams Taal en Rekenen hebben het budget besteed 

aan materialen, methodieken en inspiratiesessies.  
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3. Ontwikkelen en realiseren – Welke ambities 

hebben we voor 2020-2021? 
Primair proces 
Om de basis van ons concept verder te verstevigen bieden we aan alle nieuwe medewerkers van 

onderwijs een basiscursus E.G.O. aan en bij de opvang herhaling op de visie van Reggio Emilia.  Dit 

heeft invloed op ons totale aanbod op de speel- en leerpleinen.  

 

Leerteam SEO 

• Door de komst van nieuwe collega's en wisselingen merken we dat de kennis rondom LOE en 

LOES wat is weggezakt binnen het team van onderwijs en opvang. Daarom willen we de 

aanpak van PBS verder verkennen en uitdiepen. 

• Jezelf zijn en je eigen mening geven, zelfverzekerd genoeg zijn om te presenteren, grenzen 

aan durven geven en die van een ander respecteren, lukt alleen als ons kindcentrum een veilig 

basisklimaat heeft. In de startweek geven twee collega’s een presentatie. Per plein wordt 

daarna besproken hoe er gezorgd wordt voor een veilig klimaat. Na een terugkoppeling in het 

team van ieder leerplein is het (weer) voor iedereen helder wie LOE en LOES zijn en waarom 

zij helpend zijn bij het neerzetten van een veilige basisstructuur. Tijdens de vergaderingen van 

het leerteam SEO volgt steeds een checkmoment om te onderzoeken waar ieder plein staat 

en wat er nodig is.   

• We starten met inspiratiesessies waarbij teamleden en ouders kunnen aansluiten. Doel van 

deze sessies is kennisoverdracht en informeren. De volgende onderwerpen staan op de 

agenda: genderneutraal, verschil jongens/meisjes, digitaal pesten, lentekriebels, mindset en 

autisme. Vier van deze onderwerpen worden in het schooljaar 2020-2021 aangeboden voor 

medewerkers en/of ouders.  

• Voor het invullen van de rubics in de omgeving van MijnRapportfolio worden duidelijke 

afspraken gemaakt. De vragen met betrekking tot welbevinden en betrokkenheid vervangen 

het instrument ZIEN!. Indien nodig kan het instrument ZIEN! aanvullend ingevuld worden om 

handelingsadviezen te genereren.  

 

Leerteam Taal 

• Samen met het leerteam Taal diepen we de werkmap begrijpend Lezen uit. We plannen vaste 

momenten in om de begrijpend leeslessen voor te bereiden.  

• De taalcoördinator stelt het groepsplan van begrijpend lezen op. De biebconsulent wordt 

uitgenodigd om begrijpend lezen verder vorm te geven op vaste momenten en met passende 

teksten.  

• We zetten collegiale consultaties in om de kwaliteit te waarborgen. Deze worden uitgevoerd 

door een van de coördinatoren en/of collega's.  

• Het leerteam biedt inspiratiesessies aan waarbij het aanleren van woorden centraal staat.  
• Er wordt een onderzoek gedaan naar hoe de kinderen scoren op woordenschat. Met de 

uitkomsten bekijken wat we kunnen verbeteren.   

• Leesbevordering (meer betrokkenheid) door middel van leesdoelen blijft een aandachtspunt. 
Wij maken gebruik van facetten van LIST, zoals boekgesprekken na een leeskwartier.  

• Het volgen van kinderen gaan we doen in de digitale omgeving van MijnRapportfolio.  
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Leerteam Rekenen 

• Voor het leerteam Rekenen is het van belang de doorgaande lijn in de gaten te houden.  

• In groep 7 wordt komend jaar de methode van Wereld in Getallen geïmplementeerd. Deze 
methode wordt afgestemd op de onderwijsvisie van De Hoven; de methode wordt als 
bronnenboek ingezet. Door de invoering van een nieuwe methode worden de groepsplannen 
bijgesteld. Verder wordt het strategieëndocument aangevuld met de bijpassende rekentaal in 
samenwerking met de uitgeverij.  

• De Spellenkist ‘met sprongen vooruit’ wordt aangeschaft voor leerplein 3/4. Deze spellen 
koppelen we aan de rekendoelen. De spellen die al aanwezig zijn, zijn ingedeeld op basis van 
een subdomein (klokkijken, geld, sommen tot 20, enz.) en zetten we in. De medewerkers gaan 
de spellen meer promoten onder de kinderen door middel van een instructie of filmpje 
(bijvoorbeeld door middel van een QR-code).  

• Het leerteam Rekenen gaat een onderzoek doen naar het zelfregulerend vermogen van 
kinderen. 

• Met het toepassen van de taxonomie van Bloom hoopt het leerteam Rekenen meer tegemoet 
te komen aan de kinderen die meer uitdaging aankunnen en aan de slag kunnen met het 
creëren en oplossen van rekenproblemen (differentiatie op taak en inhoud). Het leerteam 
gaat gericht aan de slag met het inzetten van aanbod om groei te genereren. Dit zal tot stand 
komen in samenwerking met de werkgroep (meer)begaafdheid.  

• Het volgen van kinderen gaan we doen in de digitale omgeving van MijnRapportfolio.  
 

Leerteam Project 
• De focus van komend schooljaar ligt op het bieden van ruimte voor het eigen initiatief van de 

kinderen (en ook van de medewerkers), zodat zij meer deelgenoot worden van het proces en 

een hogere betrokkenheid ontstaat. Hierdoor sluiten we ook meer aan bij de 

werkelijkheidsnabijheid, een van de factoren die betrokkenheid verhoogt. Verder gaat het 

leerteam aan de slag met het ontwerpend en onderzoekend leren. 

• We willen meer van ‘doe-gerichte activiteit naar doel-gerichte activiteiten’ gaan. Gedurende 

het hele jaar plant het leerteam hiervoor werkmomenten en inspiratiesessies in.  

• Per leerplein is iemand verantwoordelijk voor het doorvoeren van vaardigheidsdoelen. 
Gedurende het jaar bekijken we hoe we dit vorm gaan geven.  

• Het volgen van kinderen gaan we doen in de digitale omgeving van MijnRapportfolio.  
 
Ontwikkeling in beeld 

• Het volgen van kinderen op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en competenties en 
prestaties, gaan we doen in de digitale omgeving van MijnRapportfolio.  

• Het blad ZIKO van de opvang voegen we aan MijnRapportfolio toe zodat er voor ouders één 

portfolio ontstaat waar zij de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen, van baby tot en met 

leerplein 7/8.  

• Vanuit de BSO wordt er een vragenlijst over het welbevinden ingevuld. Hiermee brengen we 

in beeld hoe het met de kinderen gaat bij de BSO en is dit ook binnen Mijnrapportfolio 

zichtbaar voor ouders. 
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Personeel 
Het managementteam (directeur en managers) gaat met alle pleincoördinatoren een traject volgen 

gericht op het in beeld brengen van de ontwikkeling van kinderen én medewerkers. Aanvullend op het 

geven en ontvangen van feedback is de perspectiefwissel. Op de gezamenlijke studiedag volgt een 

aanbod gericht op perspectief van medewerker, kind en ouder.  

 

Het managementteam, de intern begeleiders en coach gaan aan de slag met ManagementDrives. Dit 

helpt bij het in kaart brengen van persoonlijke drijfveren en zal bijdragen aan de verdieping in onze 

samenwerking als geheel. De kennis kan toegepast worden op het leidinggeven aan medewerkers 

binnen ons kindcentrum.  

 

Het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding van onder andere onze mentoren is een 

basisvoorwaarde om van een OpLeidingSchool (OLS) naar Academische OpleidingsSchool (AOS) te 

gaan. Dit is een ambitie van komend schooljaar onder leiding van onze (basisschool)coach. De 

ontwikkeling van een meer onderzoekende houding van onze mentoren staat ook centraal in het 

onderzoek van onze LIO'er.  

 

Uit onze KindCentrumMonitor 2019 (KCM) is gebleken dat de werkdruk op het kindcentrum hoog is; 

2,5 voor opvang en 2,6 voor onderwijs. Dit is niet hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare 

organisaties. Toch hebben we de ambitie om het cijfer met 20% te verminderen. De directie zal met 

het personeel gesprekken voeren over de verschillende momenten waarop werkdruk ervaren wordt 

zodat personeelsleden meer inzicht krijgen in de werkdrukbeleving. We willen voornamelijk de focus 

leggen op het bevorderen van werkgeluk.  

Uit de KCM blijkt dat de medewerkers van zowel opvang als onderwijs conflictvermijdend gedrag 

vertonen. Wij willen door middel van de scholing (geven van feedback, perspectiefwissel) en de 

gesprekkencyclus het juiste gesprek kunnen voeren met medewerkers om de werkdrukbeleving te 

verminderen. We willen zo onze aanspreekcultuur verbeteren. Hierbij wordt de interne coach op 

niveau van zowel het plein als individueel ingezet.   

 

Het ziekteverzuimpercentage van de medewerkers van De Hoven willen wij op de minimale norm 
behouden. 
 

Profileren  
Naast de film met het verhaal van De Hoven willen we ook zelf ons verhaal kunnen uitdragen. Dat 

vraagt om een professionele houding van alle medewerkers. We gaan aan de slag met de ‘gouden 

regels’ die noodzakelijk zijn voor de communicatie met onze ouders.  

 

Verder willen wij ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). We hebben een 

nieuw digitaal instrument ingekocht waarmee we dit hopen te bereiken, namelijk MijnRapportfolio. 

Wij zullen actief de verbinding opzoeken en behandelen ouders als gelijkwaardige gesprekspartners.  

 

De opbrengsten en successen van ons kindcentrum willen wij actief delen met de ouders. Dit is onder 

andere mogelijk door de website Scholenopdekaart.nl en het delen van de informatie via onze eigen 

kanalen (website, Facebook, Instagram en de app).   
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Financiën 
Kindcentrum De Hoven blijft een financieel gezonde organisatie. Onze financiële middelen worden 

gekoppeld aan onze gestelde ambities en doelen, zoals bijvoorbeeld scholing voor zowel het team van 

opvang en onderwijs als individuele trajecten en de inzet van leermiddelen.  

 

De werkdrukgelden gebruiken we voor personele inzet. Voor dit schooljaar is een bedrag van 

€103.000,- extra beschikbaar gesteld dat voornamelijk op onderwijzend personeel (OP) ingezet gaat 

worden, zoals voor het realiseren van een groep 2/3 en extra groep 7/8 vanaf de start van het 

schooljaar.  

 

Alle leerteams hebben een budget ter beschikking voor het uitvoeren van taken en activiteiten ten 

behoeve van kwaliteit van onderwijs. Het leerteam project ontvangt een budget van €5,- per kind per 

periode. Dat is een bedrag van ongeveer €10.000,- op jaarbasis.  
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4. Verankeren – Wat is (al) vanzelfsprekend? 
 

Samenwerking opvang en onderwijs 
Binnen Kindcentrum De Hoven zijn opvang, peuterarrangement, onderwijs, voor- en naschoolse 

opvang onder één dak te vinden. Zo is ons kindcentrum het vertrekpunt voor allerlei activiteiten en is 

het voor ouders en kinderen een vertrouwde plek in de wijk. Maar veel belangrijker nog: hier werken 

opvang en onderwijs intensief samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. 

Zo bieden we ieder kind een doorgaande, brede ontwikkeling in een vertrouwde en rijke leeromgeving 

vlakbij huis. 

 

Speel- en leerpleinen 
Twee basisgroepen ‘bewonen’ samen een speel- of leerplein. Op de opvang spreken we van een 

speelplein en in het onderwijs van een leerplein. Dit is een speel- en leeromgeving die kinderen 

uitnodigt en uitdaagt om te ontdekken, te spelen en te leren. Op elk plein zijn verschillende ateliers 

(bijvoorbeeld een taalatelier, rekenatelier, bouwatelier, natuuratelier) en hoeken waar kinderen 

uitdagende materialen vinden en waar zij aan het werk kunnen. Voor kinderen die dat prettig vinden, 

is er ook een stilteruimte om ongestoord aan opdrachten te werken. Op elk speel- en leerplein werken 

vaste medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de kinderen op het plein. Dat er meerdere 

medewerkers op het plein aanwezig zijn, heeft grote voordelen. Zij nemen samen meer waar dan 

alleen, vullen elkaar aan, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dat komt de 

kwaliteit van de opvang en van het onderwijs ten goede. 

 

De medewerker als expert 
Het team op het (speel- en) leerplein werkt heel intensief samen. De taken worden verdeeld en alle 

medewerkers specialiseren zich in een bepaald vakgebied. Zij nemen zitting in een leerteam, gaan naar 

netwerkbijeenkomsten en volgen scholing specifiek gericht op dit vak (bijvoorbeeld taal of rekenen). 

Zij bereiden de lessen voor voor alle kinderen op het leerplein, analyseren de resultaten en stellen het 

aanbod daarop af. De kwaliteit van het aanbod of de instructie gaat hierdoor omhoog.  Door het 

verdelen van vakgebieden in onderwijs is er een verschuiving van de leerkracht als generalist naar de 

leerkracht als specialist.  

Vakmanschap en een onderzoekende houding staan bij ons centraal. Binnen ieder leerteam staan 

reflecteren, feedback en welbevinden centraal. In deze leerteams delen medewerkers van opvang en 

onderwijs ervaringen en kennis met elkaar, kunnen ze samen sparren en op onderzoek uitgaan. Zo 

bouwen we continu gezamenlijk aan onze expertise en kwaliteit. 

 

Ons kwaliteitszorgsysteem 
Dagelijks stellen we onszelf de volgende vragen over kwaliteit en kwaliteitszorg:  

• Wat zijn goede dingen?  

• Worden de goede dingen gedaan?  

• Worden de goede dingen goed gedaan?  

• Hoe weten we dat?  

• Wat gebeurt er met deze wetenschap?  

• Wat vinden en zeggen anderen hiervan?  
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In ons kwaliteitszorgsysteem werken we aan een planmatige en systematische beheersing van de 

diverse processen. Onze kwaliteitscyclus is een combinatie van ‘Deming’ (PDCSA) en onze eigen 

terminologie Verkennen (Plan), Ontwikkelen (Do), Realiseren (Check/ Studie), Vieren (Act). Al onze 

procedurele afspraken zetten we om in kwaliteitskaarten die afhankelijk van de duur terugkomen op 

de verschillende agenda’s.  Zo werken wij voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit en 

borgen we de aanpassingen in de organisatie.  

 

We geven enkele voorbeelden van activiteiten die belangrijk zijn in onze kwaliteitszorg:  

• We werken met protocollen in de opvang en met kwaliteitskaarten in het onderwijs waarin 

we kort en bondig omschrijven hoe we dingen doen en wanneer we wat evalueren. 

Bijvoorbeeld de kwaliteitskaart leergesprek. Hierin leggen we precies vast wat we doen, hoe 

we dat doen en wanneer we evalueren met elkaar.  

• We zetten in op een professionele leergemeenschap. Van onze leerteams vragen we een 

onderzoekende houding. Zij blijven kritisch en onderzoeken hoe we zaken kunnen verbeteren. 

Bijvoorbeeld: past ons aanbod nog bij wat we willen bereiken? Zijn er wellicht verbeterde 

methodes en methodieken?  

• Elke vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we vastleggen welke acties we ondernemen 

om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.  

• Onze medewerkers blijven zich continu ontwikkelen. Zij volgen regelmatig scholingen en 

trainingen om hun professionaliteit op peil te houden en te verbeteren of om zich te 

specialiseren.  

• Elke twee jaar nemen wij een enquête af onder de ouders om te onderzoeken wat zij van ons 

kindcentrum, onze opvang, ons onderwijs en ons beleid vinden. De resultaten, die op onze 

website worden gepubliceerd, gebruiken we om zaken te verbeteren.  

• Elk jaar nemen wij een enquête af onder de kinderen van de bovenbouw gericht op de sociale 

veiligheid (welbevinden).  

• Jaarlijks controleert de GGD of de opvang voldoet aan de wettelijke eisen en voorschriften.  

• Iedere vier jaar vindt er een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) plaats. In juli 2019 is een 

plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de scan. In 2021 wordt een tussenscan 

afgenomen. 

 


